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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
∆ΗΜΟΣ ∆Ι∆ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 10o πρακτικό της 08-07-2020 τακτικής συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
του ∆ήµου ∆ιδυµοτείχου.
Απόφαση αριθµ.

80/2020

ΘΕΜΑ: «Καθορισµός περί µείωσης των τελών χρήσης πεζοδροµίων και κοινόχρηστων
χώρων που χρησιµοποιούνται για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων από καταστήµατα
υγειονοµικού ενδιαφέροντος έτους 2020, ως κατεπείγον µέτρο αντιµετώπισης συνεπειών
της εµφάνισης του κορονοϊού COVID-19”»
Στο ∆ιδυµότειχο, σήµερα στις 08 του µηνός Ιουλίου, του έτους 2020, ηµέρα Τετάρτη και
ώρα 7:30 µ.µ. το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα
συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ιδυµοτείχου, ύστερα από την µε αριθµό πρωτ.
10/03-07-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του ∆.Σ., κατά τις διατάξεις του άρθρου 67
του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ
133/Α/2018), η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
προαναφερθέντος άρθρου, παρόντος και της γραµµατέως κας Κασµίρη Σοφίας.
Παρόντος του ∆ηµάρχου κ. Χατζηγιάννογλου Ρωµύλου, αφού διαπιστώθηκε από τον
Πρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου πως υπήρχε νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο 27
µελών βρέθηκαν παρόντα 25 µέλη και ονοµαστικά οι :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Μπιλιακάκης Παρασκευάς
2. Τσιµπανλιώτης Ευάγγελος
3. Γιαγτζίδης Παναγιώτης
4. Γεωργιάδης Λεωνίδας
5. ∆ελήµπαλτα Βασιλική
6.Θεοδοσίου Στυλιανή
7.Σαρσάκης Ιωάννης
8. Τοκαµάνης Χρήστος
9. Τσολακίδης Παρασκευάς
10. Κυπαρισσούδης Πασχάλης
11.Σιαλάκης Αθανάσιος
12. Τσιλίκας Σίµος
13.Μανάκα Μαρία
14.Αραµπατζή Λεµονιά
15.Τολίδης Νικόλαος
16.∆ουλάκη Χρυσωάννα
17. Χατζηανδρέου Παναγιώτης
18.Πατσουρίδης Παρασκευάς
19.Αδαµάκης Πασχάλης
20.Εµµανουηλίδης ∆ηµήτριος
21.Ζαφειροπούλου Χρυσή
22.Τζιβάρας Γεώργιος
23.Σταµπολίδου Βασιλική
24.∆ηµητρίου Κωνσταντίνος
25.Γατίδης Αθανάσιος
26.Σίµογλου Αθανάσιος
27.Σκίνδρης Θεόδωρος
ΑΠΟΝΤΕΣ

(Προσήλθε στις Ανακοινώσεις)

(Προσήλθε στις Ανακοινώσεις)
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Ο κ.Πρόεδρος αφού ανακοίνωσε το 5ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον
Αντιδήµαρχο ∆ιοικητικών - Οικονοµικών κ. Τσιµπανλιώτη Ευάγγελο, που στην εισήγησή του είπε τα
ακόλουθα:
«Έχοντας υπόψη:
Α.Τις διατάξεις του άρθρ. 13 του Β.∆ της 24/9-20/10/1958, όπως αυτές ισχύουν.
Β. Τις διατάξεις της παρ. 1 περ. δ2 του Ν. 3463/2006 ¨Κανονιστικές αποφάσεις¨
Γ. Την υπ' αριθµ. 214/2015 Α∆Σ ¨Καθορισµός τέλους χρήσης πεζοδροµίων και κοινόχρηστων
χώρων για το 2016 και εφεξής¨ (Α∆Α:7ΚΨΝΩ9Τ-3ΟΓ).
Συγκεκριµένα όσον αφορά
τα τέλη χρήσης πεζοδροµίων και κοινόχρηστων χώρων που
χρησιµοποιούνται για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων από καταστήµατα υγειονοµικού
ενδιαφέροντος καθορίστηκαν ως ακολούθως :
Τέλος χρήσης πεζοδροµίων, οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων για τοποθέτηση
τραπεζοκαθισµάτων
- Για την Α΄ ΖΩΝΗ: τέλος 26,32 €/ τ.µ. ετήσια
Οδοί: 25ης Μαΐου µέχρι το Γ.Ν.Ν.∆., Βασ. Γεωργίου έως το κτίριο Σαρσάκη Αντωνίου, Βενιζέλου,
Ι.Μανδαλίδου (από την αρχή της οδού έως πλατεία ΚΤΕΛ που έχουν πρόσοψη προς την πλατεία)
Πλατείες: ∆ηµοκρατίας έως και πλατεία Ελευθερίας )
- Για την Β΄ ΖΩΝΗ: τέλος 14,32 € /τ.µ. ετήσια
Όλοι οι υπόλοιποι δρόµοι.
∆. Την Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου της 20.03.2020 Κατεπείγοντα µέτρα για την αντιµετώπιση
των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορονοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της
επιχειρηµατικότητας και τη διασφάλιση της οµαλής λειτουργίας της αγοράς και της δηµόσιας
διοίκησης.
ΑΡΘΡΟ 37 . Κατεπείγουσες διατάξεις λειτουργίας Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
-Με απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου, επιχειρήσεις που διακόπτουν ή περιορίζουν υποχρεωτικά
τη λειτουργία τους, λόγω των µέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και δεν
κάνουν χρήση παραχωρηµένου κοινόχρηστου χώρου, σύµφωνα µε το άρθρο 13 του από 24-9/2010-1958 β.δ. (Α' 171), µπορεί να απαλλάσσονται από τα αναλογούντα τέλη για το χρονικό διάστηµα
που ισχύουν οι περιορισµοί. Με την απόφαση αυτή µπορεί να ρυθµίζονται και θέµατα συµψηφισµού
µε µελλοντικές απαιτήσεις τελών, σε περίπτωση που έχουν ήδη καταβληθεί ποσά εντός του
διαστήµατος απαλλαγής [παρ. 8 του άρθρου τριακοστού εβδόµου της Πράξης Νοµοθ. Περιεχοµένου
(ΦΕΚ 68/20.03.2020 τεύχος A’) η οποία κυρώθηκε νοµοθετικά µε το Ν.4683/20] .
Ε.Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.4688/20 (ΦΕΚ 101 Α/24-5-2020):¨Ειδικές µορφές
τουρισµού, διατάξεις για την τουριστική ανάπτυξη και άλλες διατάξεις¨
Άρθρο 65
Ρυθµίσεις για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων σε κοινοχρήστους χώρους από καταστήµατα
υγειονοµικού ενδιαφέροντος (ΚΥΕ)
-¨ Έως τις 30.11.2020, µε απόφαση της υπηρεσίας του οικείου δήµου που είναι αρµόδια για τη
διαχείριση χρήσης κοινοχρήστου χώρου, υπό την επιφύλαξη του ν. 3028/2002 (Α΄ 153) και κατά
παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, δύναται να παραχωρείται ατελώς, πέραν του αναλογούντος
και προβλεποµένου στην άδεια χρήσης κοινοχρήστου χώρου, πρόσθετος κοινόχρηστος χώρος
για ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων, ο οποίος µπορεί να εκτείνεται σε κοινόχρηστο χώρο, συνεχόµενο
ή µη της υφιστάµενης παραχώρησης, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόµενου και υπό την
προϋπόθεση ότι δεν θίγονται δικαιώµατα έτερων δικαιούµενων της χρήσης αυτού» (παρ.1 άρθρο 65
Ν.4688/20) .
-¨Στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η κατά την παρ. 1 παραχώρηση πρόσθετου
χώρου, µε απόφαση της οικείας οικονοµικής επιτροπής επέρχεται µείωση των τελών
χρήσης αναλογικά προς την επιβαλλόµενη µείωση του αριθµού των τραπεζοκαθισµάτων
και πάντως όχι άνω του πενήντα τοις εκατό (50%). Εφόσον δεν είχε χορηγηθεί αρχικά άδεια
χρήσης κοινοχρήστου χώρου, είναι δυνατή η χορήγηση κατά τις διατάξεις του άρθρου αυτού, άδειας
για την ανάπτυξη αριθµού τραπεζοκαθισµάτων ίσου µε την επιβαλλόµενη µείωση στον εσωτερικό ή
αύλιο χώρο ή στο προκήπιο του καταστήµατος ( παρ.3 άρθρο 65 Ν.4688/20) .
-Με απόφαση του οικείου ∆ηµάρχου συγκροτούνται συνεργεία από υπαλλήλους του οικείου δήµου
για την αφαίρεση και περισυλλογή αντικειµένων πάσης φύσεως επί του αυθαιρέτως καταληφθέντος
κοινόχρηστου χώρου
- Σε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης πέραν των µε την παρ. 1 παραχωρηθέντων κοινόχρηστων
χώρων, επιβάλλεται, µε απόφαση του οικείου ∆ηµάρχου, σε βάρος του παραβάτη πρόστιµο ίσο µε το
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τέλος που αναλογεί στην παράνοµη χρήση. Με µέριµνα του οικείου δήµου αποµακρύνονται αµέσως
τα επιπλέον τραπεζοκαθίσµατα ή τυχόν άλλα αντικείµενα. Εφόσον βεβαιωθεί δεύτερη παράβαση
εντός τριών (3) µηνών, αφαιρείται η άδεια χρήσης κοινοχρήστου χώρου και επιβάλλεται προσωρινή
διακοπή λειτουργίας του καταστήµατος για τρεις (3) µήνες.
ΣΤ. Το γεγονός ότι µέχρι σήµερα δεν έχει γίνει πληρωµή στο ∆ηµοτικό Ταµείο για χρήση
πεζοδροµίου και κοινόχρηστου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων για το έτος 2020
σηµαίνει ότι δεν τίθεται θέµα επιστροφής ποσού µε απόφαση ∆ηµάρχου λόγω µείωσης των τελών.
Η οικονοµική Επιτροπή εισηγήθηκε: α) να παραχωρείται ατελώς, πέραν του αναλογούντος και
προβλεποµένου στην άδεια χρήσης κοινοχρήστου χώρου, πρόσθετος κοινόχρηστος χώρος για
ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων, ο οποίος µπορεί να εκτείνεται σε κοινόχρηστο χώρο, συνεχόµενο ή
µη της υφιστάµενης παραχώρησης, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόµενου και υπό την
προϋπόθεση ότι δεν θίγονται δικαιώµατα έτερων δικαιούµενων της χρήσης αυτού και β) την
µείωση των τελών χρήσης πεζοδροµίων και κοινόχρηστων χώρων που χρησιµοποιούνται για την
ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων από καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος κατά πενήντα τοις
εκατό (50%) µέχρι την λήξη των µέτρων.
Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω παρακαλώ να αποφασίσετε σχετικά.»
Στη συνέχεια ο κ.Πρόεδρος κάλεσε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Αντιδηµάρχου ∆ιοικητικών και
Οικονοµικών Υπηρεσιών, την 133/2020 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, την αριθµ.
214/2015 Α.∆.Σ. , το άρθρο 13 του Β.∆. 24-9/20-10-58 και τις διατάξεις της παρ. 1 περ. δ2
του Ν. 3463/2006 , µετά από διαλογική συζήτηση, οµόφωνα
Αποφασίζει
Καθορίζει για το 2020 τα τέλη χρήσης πεζοδροµίων και κοινοχρήστων χώρων ως ακολούθως:
Α) Την παραχώρηση ατελώς, πέραν του αναλογούντος και προβλεποµένου στην άδεια χρήσης
κοινοχρήστου χώρου, πρόσθετου κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων, ο οποίος
µπορεί να εκτείνεται σε κοινόχρηστο χώρο, συνεχόµενο ή µη της υφιστάµενης παραχώρησης,
ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόµενου και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται δικαιώµατα
έτερων δικαιούµενων της χρήσης αυτού και
Β) την µείωση των τελών χρήσης πεζοδροµίων και κοινόχρηστων χώρων που χρησιµοποιούνται
για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων από καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος κατά πενήντα
τοις εκατό (50%), µέχρι την λήξη των µέτρων για την αντιµετώπιση των συνεπειών του κινδύνου
διασποράς του κορονοϊού COVID-19.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα καθοριζόµενα µε την αριθµ 214/2015 Α.∆.Σ.
Η παρούσα απόφαση δηµοσιεύεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 66 του Β.∆. της 24.9/2010-1958.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 80/2020
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παραπάνω πρακτικό, που υπογράφεται ως εξής:
Ο Προεδρεύων
Ο ∆ήµαρχος
Τα Μέλη
Ακολουθούν
υπογραφές
Σωστό απόσπασµα
Ο ∆ήµαρχος ∆ιδυµοτείχου
Μ.Α.∆.
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